
Druk Nr

PROJEKT
UCHWAŁA NR..... /2021

RADY GMINY TARNOWIEC

z dnia.....................  2021 r.

w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług dostawy wody 
i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(j.t. Dz. U. z2020r. poz. 713 z późn. zm.), art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 200Ir. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2020r. 
poz. 2028 z późn. zm.)

Rada Gminy Tarnowiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się dopłaty do 1 m3 wody dla grupy taryfowej:

- odbiorcy wody na cele socjalno- bytowe (gospodarstwa domowe) w wysokości 2,42 zł netto 

plus należny podatek VAT;

2 . Wprowadza się dopłatę do 1 m3 ścieków dla grupy taryfowej:

- dostawcy ścieków na cele socjalno - bytowe (gospodarstwa domowe) w wysokości 7,86 zł 

netto plus należny podatek VAT;

- dostawcy ścieków na cele socjalno-bytowe (instytucje, przedsiębiorcy oraz inne podmioty 

w wysokości 2,05 zł netto plus należny podatek VAT.

§ 2. 1. Dopłaty określone w § 1 niniejszej uchwały obowiązują na terenie Gminy Tarnowiec 

od dnia 1 maja 2021 roku do dnia 30 kwietnia 2023 roku.

2. Dopłata będzie przekazywana Gminnemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej 

w Tarnowcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3. Środki finansowe na dopłaty, o których mowa w § 1 , zostały zabezpieczone wieloletniej 

prognozie finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2021-2030.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§ 5. Z dniem 30 kwietnia 2021 roku traci moc Uchwała Nr XXIII/153/2020 z dnia 15 czerwca

2020 roku w sprawie dopłaty do 1 m 3 wody, do 1 m3 ścieków.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2021 

roku do 30 kwietnia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie 

Gminy Tarnowiec.


